บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลนาแส่ ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2565
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
-----------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
15.
16.

นายสมพงษ์
นางอานวยพร
นายไพศาล
นายประเกียรติ
นางทรายทอง
นายยุรนันท์
นายประวิณ
นายนิคม
สิบเอกสวัสดิ์

สุภาติ
แสงแก้ว
สอนอินต๊ะ
กันธิมา
ทานุชิต
อินพรม
จีปน
ต๊ะโน
อุประนัน

ประธานสภา อบต. นาแส่ง
รองประธานสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง
เลขานุการสภาอบต.นาแส่ง

ปงหาญ
ถิ่นนคร
คาปัน
จันทร์เทวี
ปันทะโชติ
ศรียอด
ฆะบูชา

นายก อบต. นาแส่ง
รองนายก อบต.นาแส่ง
รองนายก อบต. นาแส่ง
เลขานุการนายกอบต.นาแส่ง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ม-ี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประดิษฐ
2. นายสมบูรณ์
3. นายพรทรัพย์
4. นายสมพร
5. นางสาวจารุวรรณ
6 นายสาคร
7. นางสาววรรณทะณีย์
.

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
- เมื่อถึงกาหนดเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาฯ
ครบองค์ประชุมสภาฯ 8 คน นายสมพงษ์ สุภาติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาแส่ง กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 และเริ่มประชุมสภาฯ ตามระเบียบ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอให้เฝ้าระวังอุทกภัยแม่น้าวังล้นตลิ่ง เนื่องจากปัจจุบันเขื่อนกิ่วลมมีปริมาณน้า
มาก ทางกรมชลประทานได้ปล่อยน้าลงแม่น้าวัง 150 – 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ถ้ามีเหตุอุทกภัยขึ้นบ้านไหน ขอให้รีบแจ้งองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่งโดยด่วน
ต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยสามัญที่ 3
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ประธานสภาฯ

- ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาท่านใด
จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ซึ่งได้ตรวจนับ
องค์ประชุมสภาฯ แล้ว มีจานวนครบ 8 คน

มติที่ประชุมสภาฯ

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมั ยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2565 เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นเอกฉันท์ 8 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

ประธานสภาฯ

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่สอง (แปรญัตติ)
/ประธานสภาฯ
- ตามที่สภาอบต.นาแส่ง ได้มีมติในการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี
2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการ
แปรญัตติ จานวน 3 ท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49 ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้กาหนดระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 ใน
เวลา 16.30 น. นั้น ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติสรุปและรายงาน
ผลการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ขอเชิญครับ

ประธานคณะกรรมการฯ - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอานวยพร
แสงแก้ว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอรายงานมติคณะกรรมการแปรญัตติ
ฯ ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เห็นชอบเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
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บริหารส่วนตาบลนาแส่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามร่างเดิม ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566 ตั้งประมาณการรายรับ เป็นเงิน
37,077,500.00 บาท รายจ่าย เป็นเงิน 37,077,500.00 บาท เป็นงบประมาณแบบ
สมดุลให้คงร่างเดิม
2. รายจ่ายตามแผนงาน
2.1 ด้านบริหารทั่วไป
2.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
คงร่างเดิม
2.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
คงร่างเดิม
2.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.2.1 แผนงานการศึกษา
คงร่างเดิม
2.2.2 แผนงานสาธารณสุข
คงร่างเดิม
2.2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
คงร่างเดิม
2.2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
คงร่างเดิม
2.2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
คงร่างเดิม
2.2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
คงร่างเดิม
2.3 ด้านการเศรษฐกิจ
2.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
คงร่างเดิม
2.3.1 แผนงานการเกษตร
คงร่างเดิม
2.4 ด้านการดาเนินงานอื่น
2.4.1 แผนงานงบกลาง
คงร่างเดิม
/2.5 รายละเอียด...
2.5 รายละเอียดส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้คงร่างเดิม
- ดิฉันขอชี้แจงเพียงเท่านี้
ประธานสภาฯ

- สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2
(แปรญัตติ) หรือไม่ ก่อนลงมติให้เลขานุการตรวจนับองค์ประชุม

เลขานุการสภา

- ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้วปรากฏว่ามีองค์ประชุมครบตามจานวนที่ลงชื่อไว้
จานวน 8 คน

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวาระที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 8 เสียง
4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่ 3 (ลงมติ)
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ประธานสภาฯ

- เมื่อสมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 แล้ว ต่อไปก็เป็นการลงมติ สมาชิก
สภาฯ ท่านใดเห็นชอบลงมติให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 โปรดยกมือ และก่อนลงมติให้เลขานุการตรวจนับองค์ประชุม

เลขานุการสภา

- ได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้วปรากฏว่ามีองค์ประชุมครบตามจานวนที่ลงชื่อไว้
จานวน 8 คน

มติที่ประชุม

- เห็ นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 โดยมีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 8 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่นๆ
- ไม่มี –

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม
/ปิดประชุม...

ปิดประชุม

- เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ) สิบเอก สวัสดิ์ อุประนัน ผู้จดบันทึก
(สวัสดิ์ อุประนัน)
เลขานุการสภา อบต. นาแส่ง
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/คณะกรรมการ...
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุมเพื่อตรวจสอบและพิจารณารายงานการ
ประชุมสภา อบต. นาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565
ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาอบต. นาแส่ง ที่ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมแล้ ว แต่ส ภาฯ ยั ง ไม่ไ ด้รั บ รอง ประธานสภาฯ ยังไม่ได้ ล งชื่ อ ตามข้ อ 34 วรรคสอง ของระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและเห็นสมควรให้เลขานุการสภา อบต. ได้นาเสนอให้
ประธานสภาอบต.นาแส่ง เพื่อจัดทาสาเนารายงานการประชุมแล้วส่งให้สมาชิกสภา อบต. ทุกคน เพื่อพิจารณา
ให้การรับรอง ในการประชุมสภาครั้งต่อไป ตามข้อ 33, 34 ประกอบข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) ประเกียรติ กันธิมา ประธานกรรมการ
(นายประเกียรติ กันธิมา)
สมาชิกสภา อบต. นาแส่ง
(ลงชื่อ) ประวิณ จีปน กรรมการ
(นายประวิณ จีปน)
สมาชิกสภา อบต. นาแส่ง

(ลงชื่อ)

นิคม ต๊ะโน กรรมการ
(นายนิคม ต๊ะโน)
สมาชิกสภา อบต. นาแส่ง

สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ได้มีมติในการประชุม สภา อบต. นาแส่ง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565
(ลงชื่อ)

สมพงษ์ สุภาติ
(นายสมพงษ์ สุภาติ)
ประธานสภา อบต. นาแส่ง
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สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ยังไม่ได้รับรองเนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมและใช้
ประกอบในการเสนอขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ต่อนายอาเภอเกาะคา จึงรับรองไว้เป็น
หลักฐาน
(ลงชื่อ) สิบเอก สวัสดิ์ อุประนัน
(สวัสดิ์ อุประนัน)
เลขานุการสภา อบต. นาแส่ง

